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Penelitian ini dilatar belakangi oleh melihat pedagang dari masyarakat 

suku Madura yang ada di pasar Sentra Antasari Banjarmasin memiliki potensi 

dana, potensi dalam menyimpan atau menginvestasikan uangnya pada lembaga 

keuangan, karena suku Madura dikenal sebagai suku yang taat pada ajaran agama 

yaitu agama Islam, sehingga membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam 

mengenai pengelolaan dana pedagang yang berasal dari masyarakat suku Madura. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan 

etnis Madura yang berdagang di pasar Sentra Antasi Banjarmasin serta untuk 

mengetahui apakah pedagang dari etnis Madura yang berdagang di Pasar Sentra 

Antasari Banjarmasin tertarik untuk menabung pada perbankan syariah. 

 

Subjek penelitian adalah para pedagang etnis Madura di pasar sentra 

Antasari Banjarmasin sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengelolaan 

keuangan pedagang etnis Madura. Sedangkan jenis penelitiannya adalah adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu: dengan tujuan langsung ke lapangan 

untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan bagaimana pengelolaan 

keuangan pedagang etnis Madura yang berdagang di Pasar sentra Antasari 

Banjarmasin. 

 

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan yang 

dilakukan oleh etnis Madura yang berdagang di pasar Sentra Antasi Banjarmasin 

yaitu dengan membedakan antara modal dengan hasil berdagang, yang setiap hari 

setelah selesai berdagang dihitung untuk mengetahui keuntungan yang 

didapatkan. Keuntungan yang didapatkan disimpan dalam bentuk tabungan baik 

itu menabung pada perbankan syariah, lembaga keuangan syariah seperti BMT 

ataupun pada bank konvensional, selain itu mereka juga menyimpan uang hasil 

dari keuntungan berdagang dalam bentuk  investasi seperti membeli emas dan 

tanah untuk asset mereka dan mempunyai ketertarikan untuk menyimpan uang 

hasil dari keuntungan berdagang dengan menabung pada perbankan syariah 

bahkan sudah ada beberapa responden yang menjadi nasabah perbankan syariah 

dengan alasan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah yang membuat 

mereka merasa nyaman dan aman. 

 

 


